
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (17) كتاب المناسك -زاد المستقنع 

 الشيخ/ عبد الكريم الخضير
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 لى نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.وصلى هللا ع ،الحمد هللا
 اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين.

 :-رحمه هللا تعالى-قال 
ذا تعينت لم يجز بيعها وال هبتها إال أن يبددلها بخيدر  ،ة ال بالنيةهذا هدي أو أضحي :هويتعينان بقول :فصل" وا 

، وال وال يعطي جازرها أجرته منهدا، وال يبيدع جلددها ،ونحوه إن كان أنفع لها، ويتصدق به منها، ويجز صوفها
ن تعيبت ذبحها وأجز  ،منها شيئا    ".ته إال أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيينأبل ينتفع به، وا 
 بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،ن ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،حمد هللا رب العالمينال

 أما بعد:
 :-رحمه هللا تعالى-فيقول المؤلف 

يتعينااان: يعنااه الواادح وا ضااحيل، وقااف العقيقاال فااه  "ويتعينددان بقولدده هددذا هدددي أو أضددحية ال بالنيددة :فصددل"
والمقصااود بضاامير الت نياال الواادح وا ضااحيل، العقيقاال تشااارك ا ضااحيل فااه  "بقولااه ويتعينااان"حكموماااأل  نااه  ااال: 

 مقصاود بواذا الفصاف الوادح وا ضاحيل، لكان ال-إن شااء هللا تعاالى-وتفترق عنوا فه أشياء، يأته ذكرقاا  ،أشياء
 من النطق أو الفعفأل بد أو ال تتعين بالنيلفال يعود إليوا ضمير، لكن قف العقيقل  ،ذكرقا بعد والعقيقل لم يأت  

 أو قااذه  ، إذا  ااال: قااذه  ، خاار  فااه عشاار ذح "هددذا هدددي أو أضددحية ال بالنيددة :ويتعينددان بقولدده"قنااا يقااول: 
معروف أنواا   فاه قاذا ال ارف وفاه قاذا الو ات أنواا أضاحيل  الحجل واشترى شاة و ال: قذه  ، يكفهأل، يكفه،

ذا اشتراقا  فه   ، يحتمف أن تكون أضحيل وتكون قدحألقذه  :حا ، و ال بمكل م اًل وقوا مصار، وا 
 إذا كان عليه هدي. ..طالب:....

 وال ترك مأمور، واشترى شاة و ال: قذه  . ،مفرد، وال ارتكب مح ور ،شخص ما عليه قدح قو
 ...ال تحتمل إال مجرد. ن األضحية ال تكون إال في بلده: إطالب: إذا قلنا

 أنه ليس على الحا  أضحيل.تكون أدق فه بلده، خف العبارة إال تكون ما  :ما نقول
 طالب: نعم.

 قذا قدح تطوع. :الحا  ليس عليه أضحيل، نقول :إذا  لنا
 طالب: نعم.

ذا  لنا  ألنعم ، وأن تكون قدح وال فرق،ن الحا  له أن يضحه كغيره احتمف أن تكون أضحيل: إوا 
 أو التقليد بالنيل. ،وكذا يتعين باإلشعار يه مقتضاه،لع فترتب يجابيقتضه اإل  ال الشارح:  نه لفظ



يا  معناى أشاعرقاأل شاق صافحل ساناموا اليمناى، جوال السانام اليمناى شاقت يعنه شاخص اشاترى بدنال فأشاعرقا، إ
قذا قدح، وم لاه لاو  :ال يحتا  أن يقولوسال الدم، وسلت الدم، قذا فعف مع النيل ال يحتا  إلى  ول،  ،بالسكين

 شترى شاة و لدقا، نعف م اًل، عرف أنوا قدح. لد الودح، ا
  طالب: يسن هذا يا شيخ.

 ألنعم
 ؟طالب: يسن هذا

  أليسنأيوه 
 ....طالب: أن يقلدها بنعل أو

، -رضاه هللا عنواا-، تقاول عادشال -صالى هللا علياه وسالم-كنت أفتاف  الداد قادح رساول هللا إيه قذه سنل، نعم، 
ن  ااال الحنفياال أنااه تعااذيب وم لاال،-الصااالة والسااالم عليااه-فعلااه النبااه  ،نعاام، واإلشااعار ساانل م لااه الوساام لكاان  ، وا 

 بالنار، كه بالنار، قذا تعذيب، لكن جاءت السنل به، نعم، م ف الوسم.
الفعااف  هباد أن يقاول: قاذه قاادح أو أضاحيل،  لات: وم لا ال يتعاين ذلاك إال بااالقول، ال هجامم المجاد فاه المحاارر أنا
ال مااا  ، وقااف تكفااه النياال حااال الشااراء أو السااوق ك خراجااه ماااالً كاإلشااعار والتقليااد مااع النياال للصااد لأل قااف تكفااه وا 

 تكفهأل
 طالب: مقتضى كالمه ال تكفي.

وذقاب إلاى الساوق واشاترى  ،خمسامادل رياال هومعا ،، خر  فه العشر ا ول مان ذح الحجالبد من النطق نعم، ال
 ل: قذه أضحيل.شاة، نوى أضحيل،  م جاءه ربح فباعوا، لكنه ما نطق، ما  ا

 طالب: ال تتعين.
بااأن النياال ال تكفااه قااو المااذقب، وقااو مااذقب مالااك  ، لاام تتعااين بعااد، نعاام، القااولال تتعااين ، حيندااذ  واااعلااه أن يبي

والشافعه أيضًا، واختار شيخ اإلسالم أنه إذا اشتراقا بنيل ا ضحيل تعينات، وقاو ماذقب أباه حنيفال، وروايال عان 
،  اال: همسل آالف، استلم الخمسل وعدقا، أخاذ منواا خمسامادل ووضاعوا فاه جيباشخص استلم الراتب خلو أحمد 

 تصدق بوا.أ با
 طالب: نية هذه.

ال ما يلممأل  نيل، باتصدق بوا، يلممه إخراجوا وا 
 طالب: وعلى المذهب هنا ال يلزم إال بالقول، نية فقط ال تكفي.

 يلمم عتقهأل ته أن يعتقهالنيل ال تكفه، اشترى عبد بني
 : أيضا  ال يلزم.طالب
يقاول الشايخ ابان ع يماين ، وقاو ماذقب المالكيال والشاافعيل، وقكذا، قذه جادة المذقب فاه قاذا حتى ينطق ال يلمم

القول أو الفعف ماع  من من النطق، وعلى قذا فالبدبد  ا  ور ما ذقب إليه المؤلف، يعنه أنه ال": -رحمه هللا-
ليجعلاه  او فًا ف نه ال يصير و فًا بمجرد الشراء، اشاترى بيتا رى بيتًا ليجعلهالنيل فال تكفه النيل وحدقا، كما لو اشت



وفوام النااس أناه مساجد،  ،يل مساجداللناس: صلوا فيوا، وال بناقا بن جعلوا مسجد، وما  المسجد، اشترى أرض لي
 ودخف الناس ليصلوا.

 ...طالب: محتملة
وال فعااف، ال  قطااقااو مااا نو  ،احتااا  وباااع قااذه ا رض ال  ااول وال فعااف، اشااترى أرض فااه نيتااه أن يجعلوااا مسااجد،

 ألنعم يلممه،
 طالب: لكن اإلثم يا شيخ؟

 يأ مأل
 ...........طالب:

 د.قما يأ م إال إذا عا
 .[( سورة التوبل57)] }َوِمْنُهم مَّْن َعاَهَد ّللاهَ{طالب: 

 د.قإيه، ما يأ م إال إذا عا
 .يعني بالقول اللسانطالب: العهد ب

 ألنعم قذا مجرد خبر، أن أضحه ول: أريديق
 ألنعم أن يكون موجود، قذا قدح أو أضحيل،بد  ال "بقوله قذا" نوم يقولون: 

 .......طالب:..
ف نه ال يصير و فًا مجرد الشراء، وكما لو اشترى عبدًا ليعتقه ف نه ال  كما لو اشترى بيتًا ليجعله و فاً اسمع اسمع، 

قف قذا الكالم يتعارض  أللعدم ورودقا أو ال لنيل بالعباداتبدعيل الجور بايعتق بمجرد الشراء، وقف يعارض قذا 
 مع  ولوم: الجور بالنيل بدعل، التلفظ بوا بدعلأل

 .طالب: ال يتعارض
 فتقبلوا، قذا الجور بالنيل. ، اللوم إن قذه أضحيلواإرادة ذبحوا أو عند شراد الذح يتعارض مع  ولوم،  وله عند

 .....طالب:...
 نعمأل
 ........الب:ط

 ألنعم ،طريقل.. مقذا الذح يعارض الجور بالنيل، العوام عندق
اللهدم إن هدذا عدن محمدد وآل )) :عندد ذبدا األضدحية وقدال -صلى هللا عليده وسدلم-طالب: عندما جهر النبي 

 ؟-عليه الصالة والسالم- ((محمد
اللوم إناه نويات أن  :م ف ،أضحه، اللوم..اللوم إنه نويت أن  :قوليإيه قذا جور بالوا ع، لكن ما يعنه قذا أنه 

 أصله.
 ..طالب:.......

 إيه.
 ......طالب:...



يا  معناى يسامونواأل يعينونواا شارعه ياأتون با ضاحيل ويسامونوا إ العامل عندقم أفعاال يفعلونواا مان  يار مساتند
 ألنعم من رأسوا إلى ذيلوا,بطريقل معينل، يمسحونوا 

 ........طالب:
أو ال ينطاق، فا ذا ، قاذه أضاحيل :قاذه أضاحيل، بحياذ أذا سادف الشاخص  اال :فه أن يقاالقذا ليس له أصف، تك

 أضحيل عن فالن، عنه وعن أقف بيته، قذا فعف، نعمألاللوم إن قذا منك ولك،  :جاء يوم العيد ذبحوا،  ال
اعددة، تلفدل ما المانع أن نقدول: إن هدذا تلفدل ولكدن جداه عليده دليدل فيسدتثنى مدن القن هللا إليك: طالب: أحس

 كاإلهالل بالحج. جاه به الدليل فيستثنى من القاعدة
م اف  نه نويت أن أصله، اللوم إنه نويات..،ما  ال: اللوم إنه نويت أن أضحه، اللوم أ ،ال بس ما صرح بالنيل

 ما يستحسنه ك ير من الفقواء المتأخرين.
 ........طالب:.

 نويت أن أصوم، اللوم أنه نويت أصله فرض كذا.بالعبادات كلوا، اللوم أنه  يقول: تجور بالنيل
 طالب: كلمة نويت.

 نعمأل ،أيه
 طالب: كلمة نويت.

 قذا الجور.
 .........طالب:
 إيه نعم.
 .......طالب:.

 ما فيه شهء. نعمأل ألالله يمنعي  و ، -إن شاء هللا-أنا صادم  دًا  ،لكن لو أخبر  ال: قذه أضحيل، قذه..
ذا تعيناات لاام يجاام بيعوااا  أو أضااحيل ال يجااوم وال قبتوااا،  نوااا خرجاات ماان ملكااه، فاا ذا تعيناات و ااال: قااذا قاادح وا 

 ، وخرجات مان ذمتاه؛-سابحانه وتعاالى- نه تعلق بواا حاق هللا  الوبل، إال أن يبدلوا بخير منوا؛ وال بيعه، وحيندذ  
 ..نوا فه مقابف الذبح. ن الجمار إذا أعطه م نوى أن يعطى الجمار منوا؛ -عليه الصالة والسالم-و ن النبه 

 طالب: نقصت.
 ألنعم

 طالب: نقصت.
أو أخاذ الجلاد وأعطاه  الجمار أعطه منوا فه مقاباف الاذبحقف الملحوظ نفس النقص  ألي  الفرق بين النقص قناإ

نقااول نقصااتأل شااو الفاارق بااين أن نعطااه الجاامار الجلااد فااه مقابااف الااذبح أو نأخااذ الجلااد  ألالجاامار فااه مقابااف الااذبح
 ما لنا به حاجلأل: نقولونرميه 
 لي هي قربة فال يأخذ منها ثمنه، هي كلها قربة هلل سبحانه.الطالب: 

 نعم، نقول: قو بيع لجمء منوا.
 طالب: نعم.



 ن ا بمقاباف الجامارة لجمء منوا، ف ذا كان الجمار ال يعطى منوا افيكون بيع  ن إعطاء الجمار فه مقابف معاوضل
 أل، نعممن باب أولى ن يمنع بيعوا كلوالدف فيه معاوضل

 .........طالب:
 ن إعطااء  أولاى؛يمناع مان نقاف الملاك فيواا لدن نوى أن يعطى الجمار منوا ف -عليه الصالة والسالم- ن النبه 

خياار منوااا، اشااترى شاااة بالجاامار منوااا مقابااف الااذبح بيااع لبعضااوا، فبيعوااا كلوااا ماان باااب أولااى، ويجااوم أن يباادلوا 
؛ نعام لف أو ب مانمادل، سابعمادل، تساعمادل،  اال: ال قاذا أجاود وأنفاع للفقاراء، يجاوم،بخمسمادل،  م رأى خروف بأ

 ألبشاة بخمسمادل وم إبدالوا بم لواأل شاة بخمسمادل ن المصلحل  اقرة، مصلحل الفقراء  اقرة، قف يج
 .فال تقبلطالب: ال توجد مصلحة وهي تعينت 

 ن ملكاه  وعان أحماد ال يجاوم اإلبادال مطلقاًا؛م لعادم الفادادة، نعم، وقف يجوم إبدالوا بم لواأل المذقب عدم الجاوا
ن الواادح وا ضااحيل مال بتعينوااا، وال بأفضااف منوااا، فااال يجااوم اإلباادال ال بأفضااف منوااا وال  يرقااا، يركااب ماان عااي  

رأى  -عليااه الصااالة والسااالم-أن النبااه  -رضااه هللا عنااه-لحااديذ أبااه قرياارة  ؛لحاجاال بااال ضاارر يلحااق البويماال
 .((اركبوا))يسوق بدنل فقال:  رجالً 

 .ةطالب: يعني مشعر 
 نعمأل

 طالب: مشعرة يعني.
فااه ال انياال أو فااه ال ال اال، والحااديذ فااه  ((ويلااك ))اركبوااا،فقااال:  أنوااا قاادح، بدناال، فقااال: إنوااا بدناال،إيااه معااروف 

 .((اركبوا بالمعروف إذا ألجدت إليوا حتى تجد  وراً )) :الصحيحين، ولمسلم
 .......طالب:.

 فقااال: إنوااا بدناال، ((اركبوااا))فقااال:   يااد للحاجاال، رأى رجاااًل يسااوق بدناالفقياادوه بالحاجاال، الحااديذ ا ول لاايس فيااه 
أل الاذح ال يترتاب علياه يا  المعاروفإ ((اركبواا باالمعروف)): روايال مسالم بالحاجل، لم يقيد ((اركبوا ويلك)) ال: 
يركاب  ف ناه حينداذ   ، ووجادت الحاجالب على الركاوب ضاررف ذا لم يترت ((إذا ألجدت إليوا حتى تجد  ورا)) ضرر

حتى يجد  ورًا، أما شخص يسوق عشر من اإلبف، له تسع ملك يبه يبعون بمكل م اًل، وواحدة بدنل، أخرجوا   
 ألقدح، فيركب قذه الواحدة الته أخرجوا   ويترك التسع، نعم

 طالب: غير محتاج.
 ألنعم ،قذا  ير محتا  ،ال ،ال

 ..........طالب:
 كيفأل
 .........طالب:

 اركبوا  ال.....أل
 .........طالب:

 فه الصحيحين.



 .........طالب:
  متفق عليه. ،فه الصحيحين

 ........طالب:
المقياد اتفا اًا، كماا علاى سبب فيحمف المطلق الالمطلق يحمف على المقيد، اتحدا فه الحكم و شك،  ما فهنعم، إيه 

 قو معروف.
بر إن كاان و يجام صاوفوا ونحاوه كالشاعر والا "ويجز صدوفها ونحدوه إن كدان أنفدع لهدا": -تعاالىرحمه هللا -يقول 

لإلباف، إن كاان الجام  ألنعام ألبرو ، والشعر للماعم والأل للضأنبال نماع، الصوف  ح شهء ا:و الوقذا  الجم أنفع، 
ة طويلال، فنماى الصاوف و قاف دنال  باف و ات ذبحواا بمادبال ف كونه اشترى قذه الشاة أو قذه أنفع جام بال نماع، م

 شاك أن جمقاا حينداذ    نواا م قلال بالشاعر، ال كال ما اًل، صاارت ماا تلحاق بأخواتواا؛عليوا، وعا وا عان سارعل الحر 
 .أنفع

موهددا، كأندده يأخددذ مددن طالدب: والمقصددود أيضددا  يقولددون يددا شديخ أن الشددعر إذا كثددر يعنددي لددو أزيددل يسدر  فددي ن
 .غذائها....

 امه.ما فيه شك أن الشعر ن
 ........طالب:

البدن أو ال  ااجوت، لكن قف قذه المادة مما يحبد له من مادة تنميه وكونه ينمو بدون شهء ال أ ول: الشعر نامه
 ألنعم إلى خبرة، ، قذه تحتا يحتاجوا

 طالب:.........
اإلباف بدنال،   نه يطلق على لمم أن كف بدنل قدح، ال، ما يلمم؛معروف أن بدنل يعنه خالص، ما ي إيه معروف

 ألنعم ،قذه بدنل، قذه نا ل
 .........طالب:
 كيفأل
 .........طالب:
 .[( سورة الحاج63)] }َواْلُبْدَن َجَعْلَناَها َلُكم مِهن َشَعاِئِر ّللاَِّ{ يعنه مخرجل   بدنل مخرجل،قو 

باااه علاااى الفقاااراء الحركااال أك ااار، ويتصااادق  يقاااول: م اااف كوناااه فاااه ممااان الربياااع ف ناااه يخاااف بجااامه وتساااتطيع حينداااذ  
ه أنفاع ف ناه ال  ، وفوم من قذا أناه إن كاان بقااؤ  ن قذه تعينت  ، فجميع نمادوا  ؛والمساكين، ما يباع الصوف

 ، إذا كان البرد يقتلوا لو جم صوفوا يترك، يجب تركه.يجوم الجم حيندذ  
أن رجاااًل سااأله  -ه هللا عنااهرضاا-لمااا روح عاان علااه  رب ماان لبنوااا إال مااا فضااف عاان ولاادقا؛ ااال الشااارح: وال يشاا

رواه ساعيد و ياره،  "ال تحلبواا إال ماا فضاف عان ولادقا": عن بقرة اشتراقا ليضحه بوا، وأنوا وضعت عجااًل، فقاال
ال ما قوم  ألخر  الحديذ وا 

 ...........طالب:
 ."وال يشرب من لبنوا إال ما فضف عن ولدقا"حديذ عله ما قو بقال: 



 لم يخرج شيه." و وال يشرب من لبنها"طالب: 
 قو رواه سعيد بال شك، رواه سعيد. ألحديذالخر  
 ..........طالب:

 نعم سعيد و يره.
 .........طالب:

 سعيد. عندقو مخر  
 .........طالب:

طياب مااذا نصانع يساتفاد منواا، عند أباه حنيفال، اإلماام أباو حنيفال يارى أنواا ال تحلاب، خاالص يتارك، عينات ماا 
 حتى ينقطع اللبن. ماء  الوا: ير  على الضرع ألبلبنوا إذا كانت ذات لبن

اللااابن، فااا ذا  وا، ويااار  حتاااى ينقطاااععال يحلبواااا، ال تحلاااب، يبقاااى اللااابن فاااه ضااار  :يقاااول -رحماااه هللا-أباااو حنيفااال 
، لكان لمااذا ال نقاول:  ناه متولاد مان أضاحيل الواجاب، فلام يجام للمضاحه االنتفااع باه كالولاد ؛احتلبوا تصدق باه

ر الشااة أو النا ال إذا حلبات، ل، قاف تتضار اركوبوا، وقذا الحلب ال يضر بوا حال من ا حاو يجوم  قو كالركوب،
يعنااه لااو أن أبااا  أل لاايس فااه مصاالحل أحااد،وكونوااا ال تحلااب، وياار  الضاارع حتااى ينشااف، قااذا لمصالحل مااننعام، 
سااابحانه -ه    نااه مااان نمااااء قااذه الشااااة المعيناال التاااه أخرجواااا ماان ملكااا ؛ال ينتفاااع باااه : ااال -رحماااه هللا-حنيفاال 
 ألوجه. نعم، يحلبوا ويبيعه أو يتصدق به، يبيعه ويتصدق ب منه، أو يتصدق به على الفقراء كان له -وتعالى

 ......طالب:....
 حديذ عله.

 في اثنين لعلي.طالب:
 يقولأل إي 

ر منهدا اجز أن ال أعطي الو أن أقوم على بدنه  -صلى هللا عليه وسلم-وحديث: "أمرنا رسول هللا  طالب:.......
 شيه.
 ال.

 ......طالب:...
 ...ال ال، ما قو.

 ........طالب:.
 ..ال، ما قو.ال 

فاال يعطاى مان  أجرتاه منواا، لمااذاأل  ناه معاوضال، قاار  ناه يقاول: وال يعطاى جام  وال يعطى الجمار ا جارة منواا؛
ًا أن ال يعطاااى أمااار عليااا -معلياااه الصاااالة و الساااال- ن النباااه  الجلاااد ن يااار أجرتاااه باتفااااق ا دمااال؛ اللحااام وال مااان

 وقذا الحديذ فه الصحيح. ((نحن نعطيه من عندنا))منوا، و ال:  الجمار بجمارتوا شيداً 
 .....طالب:....... ال تبيعوا لحوم األضاحي.

 اللبن. ،ال ال، حديذ اللبن



دح وا ضاحيل الوا ناه علاى ماا سايأته  ا، يجاوم أن يوادى للجامار كغياره؛ويتصادق علياه منوا ،وادى لاهييجوم أن 
تصادق على ما سيأته، الجمار كغيره إن كان محتاجًا  اً ويودح، يأكف ويتصدق ويودح أ ال  يجوم يؤكف ويتصدق

 ا جرة. أ ر قذه الوديل وقذه الصد ل على ظعليه منوا، إن كان  ير محتا  أقدح له منوا، على أن ال يلح
 طالب: يعني يتفق على األجرة أوال  مثال  ثم يزاد....

 نعم.
 .......طالب:..
ياام أما اًل، فاه  رياال  نه تعرفون أيام ا ضاحه الجامار يطلاب مادال أن يعطى بعد االتفاق على ا جرة؛ ال ما نع

ال رجف. اجنبو ة كاملل عشرين، ونعطيك منوا يدأجر  السعل يطلب عشرين  ال ين، ف ذا  يف له: نعطيك  وا 
بيدذبا يدذبا ويعطدي لدي الأن إلدى يكدون الجدزارين يستشدرفون  مندىفدي  طالب: هذا يحصدل كثيدرا  فدي المسدالخ

 ............يمكن ال يأخذ منها شيه يعطيهم كلها، هذا يكثر جدا ..
 اال: ، إذا ه ا جارة فاال شاك أنواا بمقابافذا كانات قاذه العطيال، قاذه الوديال، أو قاذه الصاد ل لواا أ ار فاالمقصود إ

 .واجنبكاملل، ونعطيك يد ببعطيك أجرة  أنت كف عمرك تذبح بعشرين أنا
يمناع،   ناه ماا ياذبح ياوم العياد إال بمادال، وحينداذ   جف فه مقابف ال مانين الته تركوا؛عرفنا أن قذه اليد أو قذه الر 
 يتصدق عليه منوا، ما لم يكن لوذه الوديل أو لوذه الصد ل أ ر فه ا جرة. وأو ولوم: يجوم أن يودى له 

 أل، نعم..نوام شيداً وال  وال يبيع جلدقا
 .........طالب:.
 إيه.

 .........طالب:.
ذا كاان صااحب الجلاد ال على كف حال  يحتاجاه وال يجاد مان يتصادق باه يعطى أجارة الم اف، يعطاى أجارة م لاه، وا 

مان قاذا  يعطياه ال باأس،وأراد أن يوديه للجمار وال أ ر لاه فاه ا جارة، يعناه بادل مان أن يرمياه فاه ا رض  عليه
 الباب.
"ال يبيدع الجلدد وال سواء كانت واجبال أو تطاوع، لمااذاأل  نواا تعينات بالاذبح  "منها "وال يبيع جلدها وال شيئا   وله: 
تطااوع أمياار نفسااه، لكاان  بااف أن يعااين؛  ن إذا تعيناات خااالص  ن الم سااواء كاناات واجباال أو تطااوع؛ "منهددا شدديئا  

ماان  ، لمااا رواه اإلمااام أحمااد فااه مسااندهق بااهأو يتصااد ا تعيناات بالااذبح، بااف ينتفااع بالجلااد نوااخرجاات ماان الملااك، 
 ،فكلوا وتصد وا ،ال تبيعوا لحوم الودح وا ضاحه)) :-عليه الصالة والسالم-حديذ  تادة بن النعمان عن النبه 

 يعنه صحيح إلى منألقو مرسف صحيح اإلسناد،  :يقول الوي مه بالمجمع ((وال تبيعوقا ،واستمتعوا بجلودقا
 .........طالب:
 تادة.إلى  
 .........طالب:
 .صحابه
 .عوا...ي: وال تبلفل دون الشارح ب .....طالب:



 ألفه الجمء الرابع صفحل خمسل عشر، نعم عوا قذا بلف ه من المسنديوال تب
 ........طالب:

 ألفيه روايل  انيل، فه المسند روايتين، نعم
 ........طالب:

و مرساف صاحيح اإلساناد، المرساف علاى االصاطالح ماا ، لكان يقاول: قا-علياه الصاالة والساالم-إيه قو من  وله 
بجميع أنواع االنقطااع ، لكن يطلقونه ب ماء جميع أنواع االنقطاع، -عليه الصالة والسالم-يرفع التابعه إلى النبه 

 يسمونه إرسال.
الاذح ة، الجاالل، الجاف يقول الشارح: وكذا حكم جلوا، وقاو ماا يطارح علاى  وار البعيار مان كسااء ونحاوه أو الشاا

 أو ما أشبه ذلك يكون تبعًا لوا. ،إما ليقيوا حر الشمس أو برد يوضع عليوا
 ألنعم ،..ابن قبيرةيقول 
 .........طالب:

 ي  فيهألإ
 ...طالب:.....

 ي ألفيه إ
 .....طالب:...

 يرده. هوالذح ال يقبليقبله، على كف حال قو مرسف، الذح يقبف المرسف 
 لساااااااااااااا   فاااااااااااااه اإلساااااااااااااناد  للجواااااااااااااف با     ورده جمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقير النقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد  

  
 

 كونااه ال يباااع جاامء منوااا مفااروه منااه؛، قااذا مفااروه منااه إشااكال كونااه ال يجااوم بيااع جاامء منواااأمااا المسااألل مااا فيوااا 
  نوا تعينت  ، فال يجوم أن يباع منوا شهء ال جلد وال  يره.

لاد عناد أباه حنيفال يجاوم ب لال من ا ضااحه بعاد ذبحواا إال الج اتفقوا على أنه ال يجوم بيع شهء :رةيبابن ق ال 
تنتفااع  أناات محتااا  للجلااد، لكاان محتااا  إناااء للطاابخ تباادل قااذا الجلااد ب ناااء؛  نااك باادل أن تنتفااع بااه ، أناات ماااالبياات

 تبدله ب ناء، مصلحل بمصلحل، قذا عند منأل عند أبه حنيفل. لجلد سقاءبا
م البدل مقام المبدل، ويسد مسده، ويبنى حكماه يقول: يقو دة ال الذ وا ربعون بعد المادل القاع ابن رجبفه  واعد 

على حكم مبدله فه مواضع ك يرة، ومنوا لو أبدل جلود ا ضاحه فيما ينتفع به فه البيت مان اننيال جاام، ناص 
 عليه، أو أبدل جلود ا ضاحه بما ينتفع به فه البيت من اننيل جام.

ال ما قو ببيع يع الجلد وتشترح تبأن يعنه قف يجوم  ه ال يجوم البيع،أل قم نصوا على أنيعنه قف اإلبدال بيع وا 
قناا أل قا الجلد ما أنا محتاجه أبه بداله إناءلكن لو ذقبت إلى صاحب ا وانه و لت: أنا عندح  بقيمته إناءأل ال،

  ن ذلك يقوم مقام فه البيت من اننيل جام نص عليه يعنه اإلمام؛ يقول: لو أبدل جلود ا ضاحه بما ينتفع به
جعلتاه ساقاء، الجلاد صاار ساقاء،  كاالنتفاع بالجلد نفسه فه متاع البيت، يعنه باداًل مان أن تنتفاع باه، نفتارض أنا

ال مااا يسااتعمفأل نعاام، فقلاات..،قااو يسااتعمف ساا  ااالوا لااك الناااس: أناات لااو باادلت قااذا السااقاء بسااقاء  قاء، يسااتعمف وا 
 يوجد. ألال الا  صحيح و  أليوجد سقاء معدن ،معدن



 ..........طالب:
 كيفأل

 ....طالب: يفرش الجلد أو يستبدل بحصير.
فاذقب  فه طعم الماء، لو اساتبدلته بمعادن،ممكن، على كف حال  الوا: أنت بدل ما تستعمف قا الجلد الذح يؤ ر 

انتفاع باه، لكان  ساقاء، أرياد قاذا الساقاء مان المعادن،  اال: ال باأس خاذ،إلى صاحب ا وانه و ال: أنا عندح قا ال
، وسقاء المعدن بعشرة واشتراه، يجوم وال ما يجومأل ال يجوم.لو باعه بقيمل  َ  ، باع قذا السقاء بعشرة م اًل

 ..........طالب:
 نعمأل

 .........طالب:
 كيفأل
 ..........طالب:
 إيه.

 .........طالب:
  عه ال يجوم.مسألل  انيل، لكن المح ور البيع، له أن ينتفع به أو ببدله، لكن بيقذه قو باع، كونه اشترى  ،ال ال

وقو جادم نص عليه، وكذلك إبادال الو اف إذا خارب، والمساجد  ،يقول: ومنوا إبدال الودح وا ضاحه بخير منوا
 فه القواعد. -رحمه هللا تعالى-انتوى كالمه  لو ف مع عمارته بخير منه روايتان،إذا باد أقله، وفه ا

 .........طالب:
 أصف تعريف البيع والشراء.

 .........طالب:
 تعريف البيع عندقم، حتى عند الفقواء، عند الحنابلل.

 .........طالب:
 قاهأل

 .........طالب:
 كيفأل
 .........طالب:
 ألأو مبادلل مال بمال ولو فه الذمل، شف، تعريف البيع إبدال

 .........طالب:
 عندك فه الماد.

واو مبادلال ماال بماال، إذًا قاو المعادن ماال، ف مبادلل مال، ولو فه الذمل أو منفعل، والجلد مال، نعم، والساقاء مان
 بيع.

 .........طالب:



 وقم يمنعون البيع.
 .........طالب:

ماذقب ا ك ار عادم جاوام  يع، وقذا ماذقب ا ك ار،ونصوا على أنه ال يجوم الب ((استمتعوا بجلودقا وال تبيعوقا))
 البيع.

 ....طالب: يكون األفضل له أن..
 ألنعم ويستمتع به، أو يتصدق به،

 .........طالب:
 ألنعم

 .........طالب:
، ناص علاى أناه يبادل بمتااع البيات، وماروح عان الحسان والنخعاه و اول أباه حنيفال اإلمام ناص علياه قم خرجوا،

 أخر فال.  ، إما أن يباع ويستفاد بقيمته شيداً يبدل بمتاع البيت
ن تعيبت ذبحها وأجزأت ال:  ال ما تصحألالتضحي "ه"وا   ل بالعرجاء البين ضلعوا تصح وا 

 طالب: ما تصا.
 .عرجاءفو عت وانكسرت رجلوا، صارت و ال: قذه أضحيل، اشترى أضحيل 

 .طالب: لكن هذا بعد التعييب
 قاهأل

 فجاز. بطالب: لكن هذا بعد التعيي
 .ته، إال أن تكون فه ذمته  بف التعيين..أإن تعيبت ذبحوا وأجم 
أنه ال يجوم اإلبدال بما  وعرفنا "إذا تعينت لم يجز بيعها وال هبتها إال أن يبدلها بخير منها" قنا  بف ذلك يقول:

 .قو أ ف منوا، وعرفنا أنه أيضًا..
 .........طالب:
ن  يف ،الفقراء، إبدالوا بخير منوا جادم عندقم ال بأس فيه نه ال مصلحل أيضًا؛  واوال م ل ه أيضًا، جوام : بعدم وا 

 بخمسمادل. ضحيل ف ذا الوالد مشتر   يته إلى البيت، اشتريت خروف بألفجدت بأضحيقول: شخص يسأل 
 .... نفس البيت.طالب: ألهل البيت جميعا  

ال ال قذا له بيت، وقذا له بيت، الولد له بيت عناه و قاف بيتاه، قاذا الخاروف باألف، والوالاد، الشااة بخمسامادل لاه 
وقه أيضًا تقاع ك يارًا، مار علاى أبياه ليرياه قاذه  ،أبيه، قذه مسألل افتراضيلو قف بيته، والولد منفصف، فمر على 

 ألنعم ،ا ضحيل، ال شك أن ا ب يفرح بم ف قذه التصرفات
 .........طالب:

ي  رأيك تبدل شااته تريت أضحيل بخمسمادل ريال، وا  ش ال: لكن أنا اعنه وعن أقف بيته،  يقول: قذه أضحيته
لكن إذا اجتمع قذه تبه تذبح أضحيل، فبأ ف منوا وعلى مقتضى كالموم ال يجوم، نعم، أل انن إن أبدلوا بخروفك

ال ما يجمئأل  وتلك تبه تذبح أضحيل، إضافل إلى ذلك البر، برًا بأبيه، يجمئ وا 



 .........طالب:
 قه  ربل حاصلل، القربل حاصلل بالرأسين، بالفاضف والمفضول، كالقما  ربل.

 .........طالب:
 ا ب، وتذبح قذه الشاة لك و قف بيتك وتصرف فيوما. أنا أذبح الخروف له قو يقول:

 .ايصر عليه كانت غير الجنة آلثرتك بها لو :طالب: يقول له
 ألنعم
 .........الب:ط

وكالقما أضحيل معينال، لكان ا ب أو االبان مان بااب البار بأبياه،  اال:  ،ما قه بوبل انن، انن كالقما أضحيل
، لعلااك تأخااذ الخااروف وأنااا أخااذ الشاااة وااذه ا ضااحيل النفيساال الغالياالوأناات أولااى منااه ب ،أضااحيل مااا دام كالقمااا

 تكفينه أنا وعياله.
 طالب: لو كانوا أهل بيته يعني......

 قاهأل
 ......والحد سواه كانت هذه باسم هذا.صارت األضحيتين في بيت  ....طالب:..

 .يرجع إلى إي أل مسألل اإلي ار بالقربقذا أل قاه
 ...طالب: بس وجب عليه يا شيخ اإلشكال أنه....

 انت ر  لياًل. انت ر،
ماء تكفيه للوضوء، وأبوه موجود ما عنده ماء، يجوم أن يعطيه الماء ليتوضأ  اإلي ار بالقرب، شخص معه  ارورة

ال ما يجومأل  به، فيؤ ره بالوضوء، يجوم وا 
 .......طالب:.

 وضوء شرط لصحل الصالة.
 ال يجوز يا شيخ. طالب: أرى أنه

 قاهأل
 الصف األول مثال . والمستحبالواجب  طالب:.... يجوز، لكن لو كان الصف األول

فاالمنع  ا حاوال، إن كانات القربال واجبالقم عندقم عموم اإلي ار بالقرب ممنوع، إما منع تحريم أو منع كراقل أ ف 
 ألقاه منع تحريم، إن كانت القبل مستحبل فالمنع منع كراقل،

 ........ب:طال
 لكن شرط لصحتوا أن يتوضأ.نوا نافلل ليست فريضل، افرض أ
 ........طالب:

 قو واجد للماء، الحكم ما يختلف ال فريضل وال نافلل.و ال يجوم أن يصله بالتيمم 
 الصالة أصال .إال إن...... طالب:



ماا الصاالة ماا فياه فارق ساواء ع حادذ، أفار تجدياد، وقاذا محتاا  للكن الذح يختلف تجديد الوضوء، قذا محتا  له 
 كانت فريضل أو نافلل.

 ........طالب:
الفريضاال، الااذح يختلااف كااون قاذا بيجاادد الوضااوء وقااذا بيرفااع حاادذ،  الوضاوء شاارط لصااحل النافلاال وشاارط لصاحل

وقاذا شارط لصاحل الصاالة، أماا اشاتراط الوضاوء للنافلال والفريضال  ،التجدياد مساتحب :قذا محف االخاتالف، نقاول
 نواا ا ضاحيل؛ بوذه  تؤ رنه، أو  ال: أنا أريد أن المالواء، على كف حال إذا احتا  ا ب لم ف قذا على حد س

ه، قااذا حصااف فيااه مصاالحل اأنفااس، فاارق بااين أن يطلااب منااه أماارًا مسااتحبًا، قمااا و فااا علااى باااب المسااجد فقاادم أباا
لمطلوب، قذا قو المساتحب، فكوناه إلى المسجد قذا قو ا همفسدة، كون اإلنسان يتقدم  بف  ير أيضًا وحصف فيه 

وقاه مصالح أع ام مان تلاك المفسادة، قاذه مفسادة مغماورة فاه  ،ويحصاف علاى الباريؤ ر أبااه بم اف قاذا التصارف 
 جانب مصلحل البر.

 ........طالب:
بالقرب عندقم ممنوع، إما منع تحاريم إن كانات القربال واجبال، أو مناع كراقال إن كانات القربال  رالمقصود أن اإلي ا

 مستحبل، والمسألل تحتا  إلى تفصيف.
 ....طالب: أحسن هللا إليك

 المسألل تحتا  إلى تفصيف.
ال شك أن اإلي ار بالقرب الواجبل ال يجوم، أما اإلي ار بالقرب المستحبل فعلى حسب ما يترتب على قذا اإلي ار، 

 عادشل، قذا إي ار.ف  رته  تأذن عادشل فه أن يدفن مع صاحبيهلما  تف اس -رضه هللا عنه-عمر 
 طالب: خاصة.

ال ممدوحأل المدح أو اإلي ار بالمباحات  قذا مذموم وا 
 طالب: ممدوح يا شيخ.

لكان الكاالم فاه اإلي اار باالقرب ال شاك  [( ساورة الحشار9)] }َوُيْؤِثُروَن َعَلى َأنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة{ ممدوح
ن كانات  ،متفاوتال، والقارب أن المسألل تحتا  إلى تصوير ويحصاف مان المصاالح علاى اإلي اار بابعض باالقرب، وا 

 مطلوبل شرعًا، المصلح أع م من المفاسد المترتبل على اإلي ار بوا، وعلى كف حال نتابع الشرح.
 قربدة علدى قربدة، الصدف األول مدثال  قربدة أخدرى فهدو رجدا  لوالدده أو لشديخه هإيثدار  إن :ال نقولأ طالب:......

 هو قربة رجحها على قربة.ب إلى هللا باإلحسان إليه فره يتقر فآث
 أن المساألل أناهلكان يبقاى  ،باال شاك الغيرإيه لكن القرب الخاصل مقدمل على القرب العامال، أو القارب المتعلقال با

  د يترتب على اإلي ار مصلحل أرجح من فعف الشهء.
 ((.))ال يزال الرجل يتأخر حتى..و خلفكم(( وليأتم بكم من ))تقدموا فأتموا بي، :طالب: لكن ال يشكل عليه

 ألنعم  ر فه المصالح المترتبل والمفاسد،على كف حال ين
 .........طالب:
 كيفأل



 ...طالب:.....
 .-إن شاء هللا-لعلوا تبس  فه مناسبل أخرى 

 ........طالب:
 ألح مسأللأ

 طالب: .......
 إيه.

 .......طالب:
ادل ريال، فجااء ولاده بأضاحيل باألف  اال: ويا  قاذه ترى أضحيل بخمسمنشوف أبو عبد هللا، قذا شخص اشخلنا 

وتعيناات  ،تعيناات أضااحيل ا ب ياا  ذح يااا أبتااهأل  ااال: قااذه أضااحيل، ااال: وأناات و  يااا ولاادحأل  ااال: قااذه أضااحيل،
، وأناات أم خمساامادل، وياا  يضاارأل لاافا أم خااف  ،وأنااا ا صااف ،أضااحيل االباان،  ااال: شااوف أنااا أك اار منااك عادلاال

ال ما يجومأل ذبحين  ،ون بيكلوقن   يجوم وا 
 ........طالب:

، و  ا صاف والبيات مليااانأنات  ااال: ياا أبتاه  بااال شاك، وم لاه لاو بادأ االبان ماا فياه شاك أن البار حاصاف حاصاف
 ....وأنا كف شهء من فو ه تستاقف، خذ ا ضحيل الكبيرةاللحم أنت  الحمد، خذ

 ....... القاعدة اإليثار...طالب:.
 م على أنوا تعينت فوجبت.إيه بس الكال

 .:.......بطال
نت بتذبح بيوكف يه أدنى مفسدة، أخرجت من ملكه، لكن قف لم ف قذا اإلي ار مفسدة  اقرةأل ما ف ،وجبت ولممت

له بيومع، سواء كانت لألب أو لالبن، وقذه مسألل وا عال وسادلت عنواا، وال شاك أناه تختلاف ال عالله بيوكف وبيوم 
قنااك يعناه  يصايرم يجب طلبه ويغضب ويحمف على ولده و ن كان ا ب ممن يتأ ر إذا لاختالف ا شخاص، إب

 ..مشاكف  انيل.
 حل يا شيخ. طالب: في

 إيه.
 حيته ويهدي نصفها ألبيه......طالب: يذبا الولد أض

 به لحم.يما ينفع، ما قو 
 ...طالب:.....

 لحم.به يما قو 
 ........طالب:
 ا ضحيل الغاليل.يتقرب إلى هللا بوذه يبه قو 

 ........طالب:
 ألنعم ال ما ينفع قذا،



 ........طالب:
 .-إن شاء هللا تعالى-ه فيفم ف قذا يتسامح  يترتب عليه مفسدة أما قجر من ا ب لالبنإذا كانت ب :أنا أ ول

 ...لي بخمسمائة..طالب: فيه حل آخر....... يعطيه اللي بألف ويأخذ ال
 وا بعدين.لديب

 .بألف أو...... طالب: يبعها
 .ينتما ينفع تع ما ينفع،
 .......طالب:.

 تعينت. ، ال خالص تعينت،ال
 .........طالب:

 ينألو 
 ........طالب:
الكالم من أجف قذا، لكن قه تباه تاذبح للفقاراء والمسااكين ساواء كانات باسام ا ب أو باسام االبان، يعناه قو كف 

 ما فيه أح مفسدة  اقرة.
 طالب: نعم.
 ن مصالحل الفقاراء متعلقال  ؛وال يبادلوا بأ اف منواا  نواا مصالحل الفقاراء ؛م بيقولوا بيبدلوا بأفضف منواايعنه ما ق

 كبيرة أو صغيرة. سواء كانت ، قه بتصرف للفقراءبا فضف، انن ما فيه شهء متعلق بالفقراء
 طالب: طب فيه حل ثاني.

ن كانوا من النوع الكالقما   أ ر عمله.له ون شهء، بعد يمكن بيكلونون كلون، ما له ما يطلعبيصرف للفقراء، وا 
 .......طالب:.
 نعمأل

 .......طالب:.
 من يخادع هللا يخدعه.ال ما ينفع قذا، 

 ....... يذبحها، ويأخذ حق أبيه...يعطيها ألبيه بنية أنها عن نفسه طالب:
 من يخادع هللا يخدعه، قذا ضحك قذا. ،ال ،ال

ن تعيبت ذبحها وأجز "يقول:  ل أو مرضات فا ذا أصايبت ا ضاحي "إال أن تكون واجبة في ذمتده قبدل التعيدين هأتوا 
، إذا تعيبات بفعلاه أو تفريطاه، وضاعوا فاه مكاان  يار إال إذا كان ذلك بفعله أو تفريطه بعد تعينوا ذبحوا وأجمأته

ه الباادل كسااادف يلمماا أو وضااعوا فااه محااف فيااه سااباع، ولاام يجعااف قنااك احتياطااات تمنعوااا منوااا، ف نااه حيندااذ   ،آمان
  نوا صارت أمانل عنده. ا مانات؛

تعياب ف ناه يجاب علياه ن ياره مطلقاًا قكاذا فاه الشارح، ف كفديال وناذر "إال أن تكون واجبدة فدي ذمتده قبدل التعيدين"
أو نذر أن يضحه فاشترى أضحيل فسار ت، أو ، فتعيبت عنده، نعم يعنه نذر أن يضحه فاشترى أضحيل سليمل

ال تكفهألخرجت وضلت، نقول: ي  شرح  يرقا وا 



 طالب: بعد التعيين.
 قاهأل

 طالب: ..........
 إيه بعد التعيين.

 ......طالب: إذا كان بغير...
 قذا نفترض أنه ما فرط.

 .........طالب:
 نعمأل

 .........طالب:
 أليلممه
 .........طالب:

عااجم  ابه، كونواا ضالت أناسار ت ماا باذن أناا ناذرت أضاحيل وشاريت واحادة، كونواا اال: قو مستطيع، إياه، لكان 
 ألنعم أحفاظ عياله ما قو بحافظ أضحيل،

 .........طالب:
  د يقول قذا الكالم.

كفديال وناذر فتعياب، ف ناه يجاب علياه ن ياره مطلقاًا، يعناه فارط  "قبل التعيينفي ذمته إال أن تكون واجبة "يقول: 
 وكذا لو سرق أو ضف ونحو ذلك.فه الشرح، أو لم يفرط، كذا 

ة فتعيبت بدون فعف منه وال  م عين عن نذره شا : لو نذر أن يضحه-رحمه هللا تعالى-شيخ ابن ع يمين يقول ال
 باف أن يعينواا فاال  ؛  ن ذمتاه مشاغولل بأضاحيل ساليملتجامئ عان ماا فاه ذمتاه تفري  وجب علياه إبادالوا بساليمل

 من عودة الواجب إال بأضحيل سليمل.يخر  
 .........طالب:.

ال ما   قو متجهألمتجه وا 
 ن األضحية واجبة.الشيخ إ لقويتجه على طالب:......

 ...ال ما قو بوذا، قو بذاته.
 هي صارت واجبة. .....طالب:
 ألنعم أللكن قف يكلف اإلنسان بأن يؤدح الواجب مرتين ،قه نذر
 .........طالب:.

 نذر أن يضحه فاشترى، لكن قف قو بالفعف بشراده ضحىأل
 ........طالب:
 ألنعم

 ........طالب:



 كيفأل
 .........طالب:

ن فااتح الباااب ف: إأو جاااءقم لصااوص فسار وقا، فلنقااناذر وعااين وطلعاات ماع الباااب ودقساات أو ضاالت أو سار ت، 
 تفري ، لكن طمر عليوم لصوص وسر وقا.

 ..........طالب:
 لكن الشخص نذر أن يضحه قف ضحى وال ما ضحىأل

 طالب: ما ضحى.
 .شترى وعين، نعم ال شك أنه لم يضح  اجتود وبذل ا سباب وا الذمل مشغولل، وكونه ما ضحى، إذاً 

 .........طالب:
 ...انكسرت.. إذا ضحى بالبدنل

 ولكن يعيد السنة. ،إنه له أجر طالب:.......
 يلممه. يلممه،

 ...... حج.طالب: يلزمه.
ه يساتطيع وال لااب وصد، خالص نقول: خالص قو باذل الباشر ا سبذقب ليحج الفريضل وصد عنوا يعنه لو 

 عليه من البا ه.
 طالب: بل لو نافلة بعد ما أحرم صارت واجبة.

 فأفسدقا.
 ......: يجب عليه منيعين صد، نقول ،طالب: ال
 يتحلف. ال، يتحلف،

 ؟طالب: يتحلل بدون بدل
 .يتحلف

 طالب: يتحلل بدون بدل؟
 صد عنوا. .....يتحلف بعمرة

تحلدل بذبيحدة أو بنحدو تو  ، نقول له: تأتي من العام القادميت نهائيا  طالب: صد عنه نهائيا  يا شيخ ما دخل الب
 ...؟ذلك، لكن القضية البدل من العام القادم يلزمه.

 والحج نففأل
 طالب: الحج نفل.

 تقدم قذا كله.قذا معروف الخالف، 
وا، ضاحى ببادل تعيبات ضاح   :ل، انكسارت ا ضاحيل، و عات فانكسارت رجلواا،  لنااناعلى كف حال إذا ضاحى بالبد

 ي  يصنع بهألبالبدل، المبدل و 
 .طالب:.......



 ،  م انكسرت فأبدلوا.، وخرجت من ملكهقو عينوا، و ال: قذه أضحيل
 ........طالب:
 نعمأل

 .......طالب: يتصرف فيها تصرف.
ذباح  : يلمماهعلاى روايتاين عان أحماد، إحاداقما ألأو يعاود ملكاًا لاه أيضاً فوف يلممه ذبح المتعيب  إذا ضحى بالبدل

لاه اساترجاع لتعلاق حاق الفقاراء فياه بتعييناه، يقاول الشاارح عنادكم: ولايس  ؛يب وقو المشوور عند ا صاحابالمتع
 ضلت فذبح مكانوا فوجدقا، يذبحوا  نوا عينت.معيب وضال ونحوه وجده، 

 ......طالب: ألنها خرج
 نعمأل

 .........طالب:
 كيفأل
 ........طالب:

 حوا ووجد الضالل.ضلت فاشترى مكانوا  انيل وذب
 ........طالب:
 فرقأل فهم الوا، 

 ......عنده. وأما هذه فهي عنده استبدلها وهي موجودة ،منها ا  طالب: الفرق أنه كان يائس
 .ما يختلف الحكم أبداً 

 ........طالب:.
 نعمأل

 ........طالب:
ماا تجامئ أضاحيل،  عناد الاذبح ، لكان-سابحانه وتعاالى-أن قذه الشاة عينت وأخرجت من الملك    المقصود ،ال

 ال بد من بدلوا، فجاء ببدلوا. :فقلنا
 .........طالب:

وتلك بالبدل، قذا المشوور عند ا صحاب، ويقول الشارح: وليس له استرجاع معيب وضال  قذه أخرجوا بالتعيين
ع حاق الفقاراء فياه، اختااره ال يلمماه الاذبح لباراءة ذمتاه باذبح بدلاه، فلام يضا ه وجده، الروايل ال انيل عان أحماد:ونحو 

 . يلمم الجمع بين البدل والمبدل نه ال ؛-إن شاء هللا تعالى-الموفق والشارح وقو الراجح 
 ا رأ. ا رأ،

ن أكلهدا إال ويتصددق أثالثدا ،  ،ويهددي ،وذبحهدا أفضدل مدن الصددقة بثمنهدا، وسدن أن يأكدل ،واألضحية سنة" وا 
ال ضمنها، ويحرم عل أوقية  خذ في العشر من شعره أو بشرته شيئا "ى من يضحي أن يأتصدق بها جاز وا 

وعل وا ضاحيل ال شاك أنواا مشار  "ل مدن الصددقة بثمنهداوذبحهدا أفضد ،واألضحية سدنة": -رحمه هللا-نعم يقول 
، فضاحى عشار سانوات كماا  اال اداوم عليوا -عليه الصالة والسالم- ن النبه  سنل مؤكدة عند جموور العلماء؛



خرجااه اإلمااام أحمااد واباان ماجااه  (فااال يقااربن مصااالنا( )ماان وجااد سااعل ولاام يضااح  )عليوااا، فقااال: أقااف العلاام، وحااذ 
 رجاله  قات. :بن حجراوصححه عن أبه قريرة، و ال:  ، طنه والحاكموالدار 

 ........طالب:.
 يأته.
 ........طالب:

ددَك لقولااه تعااالى:  : إلااى أنوااا واجباال؛أحااد القااولين فااه مااذقب مالااكو  ورواياال عاان أحماادوذقااب أبااو حنيفاال  }َفَصددلِه ِلَربِه
 ()مان كاان ذباح  باف أن يصاله فلياذبح مكانواا أخارى(): -لصاالة والساالماعلياه -و ولاه  [( سورة الكاو ر2)] َواْنَحْر{

إن على أقف كف بيت  )يا أيوا الناس)بعرفل:  -عليه الصالة والسالم-لما رواه أحمد وا ربعل من  وله  وقذا أمر؛
دَك َواْنَحدْر{أجيب عن انيل: ابن حجر: سنده  وح،  ال  (يرة(ه عام وعتأضحيل ف ناه أ [( ساورة الكاو ر2)] }َفَصدلِه ِلَربِه

صااالة العيااد، وانحاار الواادح أو ا ضااحيل،  قربااان، احتمااال أن يكااون المااراد صااف  الال يتعااين أن يكااون المااراد نحاار 
ه الصالة، وما دام االحتمال يديك على نحرك ف ضع [( سورة الكو ر2)] }َواْنَحْر{يحتمف كما  ال بعض أقف العلم: 

انحار إن كاان  [( ساورة الكاو ر2)] }َفَصلِه ِلَربِهَك َواْنَحْر{، وال يمنع أن يكون  وله تعالى: االستدالل فال يتم حيندذ    ادم
فيل على من أ وى ا دلل، يستدل به الحن قذا عندك ما تنحره، أو تريد ما تنحره، انحر إذا صليت، وعلى كف حال

 كما يستدلون به على وجوب ا ضحيل.وجوب صالة العيد، 
باأن ياذبح بادلوا لماا  بأناه أمار ((فلياذبح)) :يكون المراد نحر القربان، وعان  ولاهأن أجيب عن انيل بأنه ال يتعين 

وجبات،  بأن يذبحوا بدلوا، لما  ال: قذه أضاحيل اتعينت، وذبحوم إياقا  بف الو ت ال يجمئ فوجب عليوم ضمانو
يلممه أن يذبحوا، ذبحوا على وجه ال  ،على ما تقدم، فوه واجبل ، ال يجوم له أن يبيعوا وال يوبواخالص تعينت

علياه أن ياذبح، كماا لاو  اإلجماءيجمئ، نسه التسميل م اًل عند من يشترط التسميل مع النسيان، أو ذبح  بف و ت 
 أفسد حج النفف عليه أن يأته ببدله.

والعتيرة أجيب بأن فه سنده أبا رملل عاامر وقاو مجواول عناد أقاف العلام، فواو ضاعيف، اساتدل ا ضحيل  :حديذ
رواه مساالم  (فليمسااك عاان شااعره وأ فاااره( )إذا رأيااتم قااالل ذح الحجاال وأراد أحاادكم أن يضااحه) :الجموااور بحااديذ

 والخمسل.
ضاحيل واجبال، وا صاف أنوماا ال يضاحيان مخافال أن ي ان أن ا  -رضاه هللا عنوماا-صح عن أباه بكار وعمار 

وقااه  ،: ا  واار وجوبوااا، ف نوااا ماان أع اام شااعادر اإلسااالم-رحمااه هللا تعااالى-بااراءة الذماال، يقااول شاايخ اإلسااالم 
قااذا فااذبحوا  النسااك العااام فااه جميااع ا مصااار، شاايخ اإلسااالم يوافااق الحنفياال فااه قااذه وفااه صااالة العيااد، إذا علاام

النحر أحاب إلاى هللا مان إرا ال يوم  ما عمف ابن آدم عمالً )) :ديذلح الصد ل ب منوا، كالودح والعقيقل؛ أفضف من
باان حبااان والحاااكم وصااححه، وفااه إسااناده أبااو الم نااى سااليمان باان يميااد او  رواه الترمااذح وحساانه واباان ماجااه دم((

 اللي ه وقو ضعيف جدًا.
 ؟طالب: والحاج يا شيخ

 كيفأل
 طالب: يستثنى من هذا الحاج.



 ألىشو يست ن
 ........ب:طال
 قاهأل

 طالب: هو حج.
 طيب.

 .طالب:......
 يست نى وال ما يست نىأل مفرد، ما تمتع
 ........طالب:

 ...أنا أسألك بعد..
 . ذكرتم أنه ال تجب عليه، ليس عليه حرج.طالب:..........

 ي  يصيرألا  قذا إذا أقدى، وال نقول: ليس عليه، لو ضحى و 
 ......لوجوب، يتوجه عليه.م على القول باطالب: ال ما تكلم على الجواز تكل

 ...إن شيخ اإلسالم السالم يقول: الحا  ليست عليه أضحيل..
 طالب: نعم.

  نه يرى الوجوب، لكن االستحباب ال ينفه أن يضحه فه بلده. الحا  ليست عليه أضحيل؛
 عااالى بااذبحوا؛قااو التقاارب إلااى هللا تفااه ا ضااحيل  : المقصااود ا قاام-رحمااه هللا تعااالى-باان ع يمااين ايقااول الشاايخ 
-رحمه هللا تعالى- ال  [( سورة الحاج65)] }َلن َيَناَل ّللاََّ ُلُحوُمَها َواَل ِدَماُؤَها َوَلِكن َيَناُلُه التَّْقَوى ِمنُكْم{لقوله تعالى: 

ن أكلهددا إال أوق ،وسددن أن يأكددل ويهدددي ويتصدددق أثالثددا  ":  ال ضددمنها"وا   يساان ا كااف ماان يددة تصدددق بهددا جدداز وا 
 [( سااورة الحاااج25)] }َفُكُلددوا ِمْنَهددا َوَأْطِعُمددوا اْلَبدداِئَس اْلَفِقيددَر{لعمااوم  ولااه تعااالى:  وم لوااا الواادح والعقيقاال؛ا ضااحيل، 

، -رضااه هللا عنوااا-رواه مساالم ماان حااديذ عادشاال  ()كلااوا وادخااروا وتصااد وا(): -عليااه الصااالة والسااالم-لااه و و 
رواه البخاارح مان حاديذ سالمل بان ا كاوع، وقاذا  اول  (روا()كلاوا وأطعماوا وادخا): -عليه الصاالة والساالم-و وله 

بف ا كف  بعض العلماء:فه النصوص كلوا، و ال  ((كلوا منوا وأطعموا))جموور العلماء، ا مر با كف صريح، 
ا كاف ماان ا ضاحيل، وم لواا الواادح، باف ا كاف منوااا واجاب يااأ م  وجااوب يارون منواا واجاب، وقااذا رأح ال اقريال، 

إلاى أ ارباه وأصاد اده، ويتصادق علاى الفقاراء والمسااكين أ ال اًا، قاذا  ن هللا تعالى أمر باه، ويوادح حينداذ    ؛بتركه
قاو ا فضااف، فيأكااف قاو وأقااف بيتااه ال لاذ، ويواادح ال لااذ، ويتصادق بال لااذ، حتااى مان الواجباال بنااذر أو تعيااين أو 

 ف ناه ال يأكاف مناه إذا كاان جبرانااً  دحوصيل أو و ف ونحو ذلك، حتى الواجب يأكف منه، بخالف الواجب مان الوا
بخالف ما إذا كان شكران، دم الجبران ال يأكف منه، دم وجب علياه بسابب تارك واجاب أو فعاف مح اور ال يجاوم 

ن أكل األضدحية كلهدا إال أوقيدة تصددق "له أن يأكف منه، دم المتعل والقران يأكف منه، قدح التطوع يأكف منه،  وا 
ن أكلوا كلوا حتى ا و يل، ما بقه إال أو يل ن ا مر با  "بها جاز فصار من الغد  اال:  كف واإلطعام مطلق، وا 

ن  فأكله، ف نه حيندذ   الله رفعناقا للفقراء،  ال: قاتوه، عندكمأل  الوا: ما عندنا إال قذه ي إ يضمن قذه ا و يل، وا 
 ه فلممته  رامته إذا أتلفه كالوديعل.اد؛  نه حق يجب عليه أداؤه مع بقأكلوا كلوا ضمن ا و يل بم لوا لحماً 



ويقااول فااه  ماان أراد التضااحيل خددذ فددي العشددر مددن شددعره أو بشددرته شدديئا "ويحددرم علددى مددن يضددحي أن يأ" ااال: 
الشرح: من أراد أن يضحه أو يضحى عنه، وقذا المعروف عند الحنابلل، ال يجوم له أن يأخاذ فاه العشار ا ول 

لمااا رواه مساالم عاان أم ساالمل مرفوعااًا:  بشاارته شاايدًا إلااى الااذبح، حتااى يااذبح؛حجاال ماان شااعره أو  فااره أو ماان ذح ال
 ((حتاى يضاحه ه وال مان بشارته وال مان أ فااره شايداً إذا دخف العشر وأراد أحدكم أن يضاحه فاال يأخاذ مان شاعر ))

لاى قذا مخر  فه صحيح مسلم، وا صف فه النواه التحاريم، والقاول باالتحريم مان مفاردات الماذقب، والجمواور ع
أنه مكروه، لكن ا صف فه النواه التحاريم وال صاارف، ال صاارف لواذا النواه، المضاحى عناه مشاارك للمضاحه 

، فشاااركه فااه الحكاام، وال شااك أن ماان ياادخف فااه أماار ماان ا مااور فااه عبااادة ال شااك أنااه مشااارك، ماان فااه ال ااواب
حاج باه أبياه ماا  حاج، أل إذا حاج باهلاه مضاحهنات تساتطيع أن تقاول: ضاحينا وأباوك الضحه عناه فقاد ضاحى، أ

ن المضااحى عنااه يلممااه اإلمساااك م ااف المضااحه، لكاان أل قااذه وجواال ن اار ماان يقااول: إحجاال اإلسااالمعنااه تسااقطه 
كاااان  -علياااه الصاااالة والساااالم- ااااقر الحاااديذ يخاااص المضاااحه دون مااان يضاااحى عناااه، ويؤياااد ذلاااك أن النباااه 

ن  إلمسااك، فالمتجاه أناه، وياأمرقم بايضحه عن آل محمد، ولم ينقف عنه أنه كاان ينوااقم عان ذلاك ال يلامموم، وا 
 .أمسكوا فوو أحوط

 وهللا أعلم.أل كم با ه
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،لهو وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورس

 .-إن شاء هللا تعالى-درس القادم  م نبدأ باختصار علوم الحديذ الالعقيقل نكملوا فه أول 
 
 


